
UW EVENT  
IN ONZE BROUWERIJ

4 BIJZONDERE RUIMTES 
MET EEN EIGEN KARAKTER
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•  De Taproom Omer (40 p) kan samen of apart verhu-
urd worden met de Taproom Lefort (30 p). Taproom  
Lefort kan enkel in combinatie met Taproom Omer.

  Wanneer u de Taproom Omer huurt, heeft u ook toegang 
tot de Oude Brouwzaal (70 p). Vanuit de Taproom LeFort, 
heeft u toegang tot de Reservoir.

  Het zijn twee authentieke bars gelegen op 2 verschillende 
verdiepingen verbonden door een trap. Ze hebben allebei 
zicht op de Oude Brouwzaal. 

•  De Brouwtoren (60 p) beschikt over een groot dakterras 
dat een uitzicht biedt op de weidse omgeving. 

•  De Sportwereld (60 p) is ons authentieke volkscafé, 
waar u kan terugkeren in de tijd & de originele glasramen 
kan bewonderen.

Bij ons bent u te gast in een (h)echte familiebrouwerij. Wij 
ontzorgen u zoveel mogelijk, zodat u zich kan focussen op wat 
echt belangrijk is, nl. uw evenement.

U huurt bij ons een locatie naar keuze. We stellen een aantal 
cateringpartners voor waaruit u kan kiezen en bieden even-
tueel onze brouwerijtour of andere leuke formules aan. 

4 prachtige eventruimtes 
WE STELLEN GRAAG ONZE VIER EVENTRUIMTES VOOR DIE KUNNEN GEHUURD WORDEN 
TIJDENS DE WEEK OF IN HET WEEKEND. 

Mooie zalen met natuurlijk daglicht die plaats bieden aan 10 tot 70 personen 
(afhankelijk van de grootte).

TAPROOM LEFORT

BROUWTOREN

TAPROOM OMER

DE SPORTWERELD
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Taproom LeFort is onze kleinste parel die het ontdekken 
meer dan waard is. Deze locatie is geschikt voor groepen tot  
40 personen.

De mooi en comfortabel ingerichte zaal met daglicht is gelegen 
op de 2de verdieping (opgelet: geen lift) en biedt u een prachtig 
zicht op de oude Brouwzaal en het Reservoir. 

Uiteraard is onze Taproom ook voorzien van een bar waar u en 
uw gasten kunnen genieten van onze bieren.

In deze zaal kunt u vergaderen in alle rust of ervoor kiezen 
om een informele receptie te organiseren. U kunt de zaal ook 
huren voor een (online) presentatie of event.

Deze zaal wordt enkel verhuurd in combinatie met de Taproom 
OMER.

TAPROOM LEFORT 
    + RESERVOIR

40 PERS. 30 PERS. TAFELS + STOELEN

WIFI

GEINSTALLEERDE 
BAR MET KOELKAST 

EN TAPKRANEN

MICROFOON + 
VERSTERKING
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Taproom OMER. bevindt zich onder de Taproom LeFort en 
naast de Oude Brouwzaal. De zaal is geschikt voor groe-
pen tot max. 30  personen en is gelegen op de 1e verdieping  
(opgelet: geen lift). In combinatie met de Oude Brouwzaal, 
kunnen (staand) 70 personen ontvangen worden.

U en uw gasten genieten van een magnifiek uitzicht op 
de Oude Brouwzaal die  u door zijn kleurnuances heel wat  
inspiratie zal geven. 

In deze zaal kunnen vergaderingen, events, (online) presen-
taties… plaatsvinden in samenwerking met een van onze ca-
teraars.

Deze locatie kan apart gehuurd worden of in combinatie met 
de Taproom LeFort.

TAPROOM OMER. 
     + OUDE BROUWZAAL

70 PERS. 30 PERS. TAFELS + STOELEN

WIFI

GEINSTALLEERDE 
BAR MET KOELKAST 

EN TAPKRANEN

MICROFOON + 
VERSTERKING
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Deze prachtige zaal is gelegen helemaal boven in de Brouw-
toren. Ze is uitgerust met bar en stijlvol meubilair en beschikt 
bovendien over veel natuurlijk daglicht.

De ruimte (binnen) biedt plaats aan 60 personen staand of 
25 personen zittend. Daarnaast is er nog een oogverblindend 
dakterras waar gasten rustig iets kunnen drinken of bijpraten.

Deze zaal biedt door praktische indeling en het inspirerende 
uitzicht eindeloos veel mogelijkheden voor uw event of mee-
ting. De Brouwtoren is uitgerust met een vast projectiescherm 
en beamer.

BROUWTOREN

PROJECTIESCHERM  
+ BEAMER

DRAADLOZE 
MICROFOON + 
VERSTERKING

TERRAS MET 
PRACHTIG UITZICHT

LIFT

4 HOGE TAFELS + 
25 BARSTOELEN

60 PERS. 25 PERS. GEINSTALLEERDE 
BAR MET KOELKAST 

EN TAPKRANEN



6

Terug van weggeweest !

Op deze unieke locatie, letterlijk in de schaduw van de kerk-
toren van Bellegem, bevindt zich het authentieke Café de 
Sportwereld.

Het café werd in 2021 smaakvol ingericht in 2021, met een 
knipoog naar de geschiedenis van de brouwerij. De locatie 
beschikt over een prachtig, ruim terras aan de achterzijde van 
het gebouw.

Deze locatie is beschikbaar op aanvraag in functie van de ope-
ningstijden van het café. Hier kunt u genieten van het volledige 
assortiment bieren van Brouwerij Omer Vander Ghinste.

CAFÉ DE SPORTWERELD

60 PERS. 

(  B INNEN )

80 PERS. 

(  TERRAS ACHTERAAN )

GEINSTALLEERDE 
BAR MET KOELKAST 

EN TAPKRANEN

WIFI TAFELS + STOELEN
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Deze partners staan net zoals ons garant voor kwaliteit, de 
juiste combinatie van smaken met bieren en professioneel 
geschoold personeel. 

Catering partners
Omdat de gerechten die worden geserveerd op 
een evenement van groot belang zijn, hebben 
we met zorg een selectie gemaakt van vaste 
traiteurs.
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Boek dan als extra activiteit voor uw groep een bezoek 
met ervaren gids aan onze brouwerij.

Wat kunt u verwachten?
•   Een uniek brouwerijbezoek met professionele gids die u 

doorheen het brouwproces meeneemt.

•  Gedurende uw 1,5 uur durende reis nemen we u mee naar 
de splinternieuwe brouwzaal, maar tonen u ook onze ver-
borgen parels. 

•  We dompelen u onder in onze brouwerij en vertellen u 
naast het brouwproces ook de prachtige familieverhalen, 
gekoppeld aan 5 generaties Omer Vander Ghinste. 

Brouwerijbezoek
Zin om onze bieren te ontdekken, om meer te weten te komen over het 
brouwproces of gewoon benieuwd naar ons FAMILIEVERHAAL? 

Contact
BROUWERIJ OMER VANDER GHINSTE

Brouwtorenstraat 5  •  8510 Bellegem
visit@omer.be

056 23 51 71

BROUWERIJ 
OMER VANDER GHINSTE


